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چکیده 
علیرغم آنکه از چند دهه پیش با توسعه علوم محیطی، جنبه های ذهنی فضاهای معماری در محافل علمی مورد توجه قرار 
گرفت، بیشتر تجارب کنونی در زمینه حفاظت میراث معماری ایران گویای کم توجهی به این مقوله و توجه زیاد به کالبد و 
عملکرد در برنامه  ریزی های مربوطه است. مفهوم حس مکان به عنوان یکی از مفاهیم علوم محیطی، متخصصان و طراحان را 
در شناخت ویژگی های ذهنی فضاهای طبیعی و مصنوع یاری کرده است. مقاله حاضر معتقد است جنبه های فضایی حفاظت 
می تواند با در نظر گرفتن مفهوم حس مکان، شناخته شده و راهکارهای عملی برای آفرینش رابطه ای همه جانبه بین فضا و 
انسان را پایه ریزی کند. از آنجایی که حس مکان رابطه انسان – فضا را از طریق شناساندن معانی فضا شکل می دهد، بنیان 
مناسبی برای شناخت معانی فضاهای میراثی و تبیین نگرشی مناسب نسبت به اقدامات حفاظتی خواهد بود. براساس این 
دیدگاه، فرضیه های زیر تدوین شده است : آ. حفاظت معنایی مبنای اصلی حفاظت معماری است، ب. توجه به حس مکان 
بخش مهمی از حفاظت معنایی است و پ. حفاظت براساس حس مکان الگوی حفاظت های کالبدی و عملکردی را تبیین 
می کند. بررسی نسبت بین حفاظت معماری و مفهوم حس مکان نشان می دهد که شناخت مفهوم حس مکان فضاهای 
میراثی سبب شناخت ساختار و کاراکتر آنها شده، حفاظت معماری را به سوی خط مشی هایی در مورد اقدامات کالبدی – 
عملکردی سوق می دهد که در نهایت به حفظ حس تعلق مردم نسبت به آن فضاها منجر شود. این پژوهش با اتکا به روش 

تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تفسیر و طبقه بندی  آنها انجام شده است. 
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 چارچوب تحقیق
و  پدیدارشناسی محیطی  دیدگاه  به  توجه  با  رو  پیش  مقاله 
این  می کند.  واکاوی  را  حفاظت  موضوع  مکان،  مقوله حس 
در حوزه حفاظت  را  تحلیلی خاصی  رویکرد، چشم اندازهای 
مطرح می سازد. چنان که با بررسی تجربه های عملی حفاظت 
ایران می توان دریافت که به دلیل ملموس  فضاهای میراثی 
بخش  این  فضاها،  عملکردی  و  کالبدی  خصوصیات  بودن 
فرایند  و در  به خود جلب کرده  را  توجه حفاظتگران  عمد ة 
مداخالت در اولویت قرار می گیرند حال آنکه کیفیت فضا و 
میزان مطلوبیت آن به وجوهی که کمتر ملموس هستند از 
قبیل حس مکان بستگی دارد. از دیدگاه پدیدارشناسانه در 
به  واکنش نسبت  و  ارزیابی فضا  واقع قضاوت حسی، مالک 
آن بوده و تصمیم به ادامه حضور در فضا و استفاده از آن و 
همچنین تمایل به مراجعه مجدد یا خودداری از آن را رقم 

می زند.
 حس مکان که برپایه حس خوشایند هماهنگی و آشنایی با 
محیط، در پی ادراک معانی آن شکل می گیرد موجب انسانی 
مقبولیت  افزایش  ارتباط،  برقراری  نتیجه  در  و  فضا  شدن 
به  می شود،  مکان  از  بهره برداری  و  به حضور  افراد  تمایل  و 
مخاطبان  جذب  میزان  در  کننده  تعیین  نقشی  که  گونه ای 
و انجام فعالیت در فضا دارد، عاملی که حیات یا مرگ فضا 
وابسته بدان است. این ماهیت بنیادین حس مکان، ضرورت 
و  برنامه ریزی  به  مربوط  زمینه های  تمام  در  را  آن  به  توجه 
طراحی محیط و همچنین در حوزه حفاظت فضاهای میراثی 
آشکار  می کند. به همین دلیل است که در توصیه های حفاظتی 
منشور بورا1 مفهوم مکان و حفظ معانی محیط به عنوان پیش 
شرط دستیابی به حس مکان، مورد توجه قرار گرفته است. از 
نیمه قرن بیستم که توجه دست اندرکاران علوم محیطی به 
نیازهای غیرمادی انسان در ارتباط با محیط و ابعاد معنایی- 
اهمیت  به  نیز  حفاظت کنندگان  شد.  جلب  فضاها  حسی 
ویژگی های غیرمادی فضاهای میراثی که در ارتباط با انسان و 
دریافت های ذهنی او شکل می گیرد پی بردند. در واقع مکان از 
دیدگاه پدیدارشناختی کانونی است که در آن انسان با حوادث 
و رویدادهای معنادار، هستی خود را تجربه  کرده و در عین 
حال نقطه ای است که انسان از طریق آن در محیط جهت یابی 
.)Norberg-Schulz, 1975( و در آن دخل و تصرف  می کند 

 از این رو در منشور و نیز و نظرات فیلدن می توان این مفهوم 
آموزش  درباب  ایکوموس  رهنمودهای 1993  در  یافت   یا  را 
بنابر  است.  اشاره شده  آثار  معنی  به حفظ  حفاظت صراحتاً 
آن چه ذکر شد مقاله حاضر می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم 
حفاظت اصیل با رویکرد به حس مکان، نگرشی مناسب جهت 
ایجاد راهکارهایی برای حفظ حس مکان و تداوم بخشیدن به 
سیر تاریخ معناداری فضاهای میراثی بیابد. با توجه به فرضیه 

معنایی  حسی-  حفاظت  را،  حفاظت  غایی  هدف  که  مقاله 
راهکارهای عملی  به  برای رسیدن  فضاهای میراثی می داند، 
حفاظت  آیا  الف.  سؤال های  برای  است  الزم  اصیل  حفاظت 
مناسب به معنای حفاظت معنایی است؟، ب. آیا حس مکان 
و پ.  دانست؟  معنایی  مفهوم حفاظت  می توان  مهم ترین  را 
و  کالبدی  حفاظت های  راهکارهای  مکان  حس  حفاظت  آیا 

عملکردی را تبیین و تعیین می کند؟ پاسخی علمی یافت. 

مقدمه
قرن  از  پیش  تا  معماری  میراث  تجربه های حفاظت  مطالعه 
مجموعه  عمدتاً  حفاظت  می دهد  نشان  میالدی  نوزدهم 
بخشیدن  بهبود  و  فرساینده  عوامل  با  مقابله  برای  اقداماتی 
به وضعیت کالبدی میراث معماری به منظور تداوم کالبدی 
به  توجه  همراه  به  معدودی  موارد  در  و  آنها  کاربردی  و 
جنبه های هنری، زیبایی شناسانه و نمادین آثار بوده است. از 
قرن نوزدهم به بعد اگرچه نظریه پردازان و معماران حفاظتگر 
برداشت های گوناگونی از مفهوم حفاظت داشته اند اما در تمام 
موارد، همچنان، وجوه ملموس و قابل رؤیت آثار میراثی بیش 
از مقوله های حسی و عاطفی  آنها مورد توجه قرار گرفته است. 
زیرا هنوز آثار معماری متشکل از وجوه صرفاً کالبدی و عینی 
پنداشته می شد، حال آنکه در آثار چیزی فراتر از فیزیک اثر 
حفاظت،  مفهوم  از  حاضر  نوشتار  تلقی  بنابراین  دارد.  وجود 
و  میراثی  محیط  ادراک  امکان  که  است  اقداماتی  مجموعه 
برقراری ارتباط با آن را فراهم  می کند. فرضیه این مقاله نیز 
براین اصل استوار است که ویژگی های ذهنی، حسی و معنایی 
آثار بخش اصیل آن است و الزم است مفهوم و فعل حفاظت 
در جهت حفظ چنین ویژگی هایی باشد، به عبارت دیگر بهتر 
است هر عمل حفاظتی در خدمت حفاظت ویژگی های مذکور 

باشد.
از چندین دهه قبل با مطرح شدن برخی مفاهیم مرتبط با 
محیط انسانی در زمینه های علمی، فلسفی و علوم محیطی، 
دیدگاه ها نسبت به جنبه های کیفی فضاها توسعه یافت و ابعاد 
غیرکالبدی آنها مورد توجه قرار گرفت. چنین تغییر نگرشی، 
مقوله حفاظت فضاهای میراثی را نیز متأثر ساخت و موجب 
برای  اقدامی  تنها  نه  را  آن  حفاظت،  اندرکاران  دست  شد 
بهینه سازی و استمرار ابعاد عینی آثار بلکه عملیاتی بدانند که 
به خصوصیات ذهنی میراث معماری نیز می پردازد. بنابراین 
مقاله پیش رو حفاظت را تنها مجموعه اقداماتی محدود به 
کالبد و عملکرد آثار نپنداشته، بلکه فرایندی  می داند که در 
طی آن رابطه ذهنی، حسی، معنایی و کنشی انسان با فضای 

میراثی احیاء  می شود. 
آ. پیشینه و مفهوم حفاظت معماری

به  است  مشخص  ارزش های  حفظ  معنای  به  حفاظت  واژه 
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عبارتی حفاظت زمانی معنا می یابد که تداوم حیاِت اشیایی 
ارزشمند مطرح باشد که بخشی از فرهنگ یا زندگی  یک جامعه 
شناخته می شود. پس به طور کلی حفاظت معماری به معنای 
است.  معماری  ارزش های  ارزشمند   یا  معماری های  حفاظت 
نسبت  فضا  مفهوم  به  بیشتر  اگرچه  نیز  معماری  ارزش های 
حفاظت  تاریخ  طول  در  ارزش ها  این  ولی  می شود  داده 
را  فضایی  تا  کالبدی  مقوله های  از  وسیعی  طیف  معماری 
فضاهای  ارزش  ریگل2  آلویس  مثال  عنوان  به  دربرمی گیرد. 
میراثی را به ارزش یادمانی و ارزش های معاصر تقسیم می کند 
)یوکیلهتو، 1387: 238( و چزاره برندی3 جنبه های تاریخی و 

زیبایی شناسانه آثار را مورد توجه قرار  می دهد. 
حفاظت آثار معماری گذشته، قدمتی به اندازه خود آثار دارد و 
شواهد و مدارک موجود نشان می دهد در طول تاریخ همواره 
نیمه دوم قرن  است. در  انجام شده  این منظور  به  اقداماتی 
هجدهم پدیدار شدن آگاهی نوین تاریخی آغاز عصر حفاظت 
مدرن را رقم زد. اصول حفاظت مدرن را برای نخستین بار 
حدس  هجدهم[  و  هفدهم  قرن  ]در  وینکلمن5  و  بلوری4 
نمودند  تدوین  را  آن  تدریج  به  پردازان  نظریه  سایر  و  زدند 
گام ها  نخستین  هجدهم  قرن  در   .)329  :1387 )یوکیلهتو، 
شد  برداشته  زمینه  این  در  المللی  بین  مشارکت  جهت  در 
بین المللی  مراکزی  ایکوموس7  و  ایکروم6  بیستم  قرن  در  و 
شکل گرفت که عهده دار مطالعه میراث فرهنگی، یادمان ها و 

محوطه های تاریخی و حفاظت از آنهاست. 
در  علمی  دیدگاه های  رشد  با  تدریج  به  حفاظت  مفهوم 
آثار  ملموس  و  فیزیکی  عرصه های  از  و  دقیق تر  زمینه،  این 
ونیز  منشور  در  چنانکه  شد.  متمایل  ذهنی  مقوله هایی  به 
 )3( بند  در   ،)1982( فیلدن  برنارد  اظهارات  در   ،)1964(
و   )1993( حفاظت  آموزش  باب  در  ایکوموس  رهنمودهای 
در منشور بورا )1999( می توان اشاره به آن را مشاهده کرد. 
 بر اساس این اسناد، حفاظت مجموعه ای از اقدامات است که 
موجب دستیابی انسان به ارزش ها، معانی، پیام ها و مفاهیمی 
 می شود که در فضاهای میراثی نهفته است؛ به عنوان مثال 
فضاهای  انسانی  بعد  بر  مکان  واژه  کاربرد  با  بورا  منشور  در 

فرهنگی- تاریخی تأکید شده است. 
جایگاه  به  توجه  بیانگر  که  شواهدی  نخستین  از  دیگر  یکی 
در حوزه حفاظت  فضا  با  انسانی  ارتباطات  و  مقوالت حسی 
است، نظر پیوجین8 در نیمه اول قرن نوزدهم است که تنها 
راه تضمین بزرگداشت و احترام یادمان های تاریخی را مرمت 
و  دانست  می  عواطف کهن  برانگیختن  معنی  به  احساسات، 
توان  می  آن  طریق  از  که  کرد  می  تلقی  راهی  تنها  را  آن 
آثار مذکور را به همان وضعیت با شکوه پیشین مرمت کرد 
پی  در  معماران  که  زمان  آن  در   .)122  :1387 )یوکیلهتو، 
نظر  آنها،  حفاظت  نه  و  بودند  معماری  میراث های  مرمت 

فضاهای  اولیه  مکان  اعاده حس  به  او  توجه  بیانگر  پیوجین 
میراثی با بازگرداندن فضاها به وضعیت اولیه آنهاست. بررسی 
تعاریف  به  توجه  با  نشان  می دهد  حفاظت  مفهوم  پیشینه 
مختلف این مفهوم، تبیین اقدامات مناسب حفاظت نیازمند 

شناخت جنبه های مختلف آن است. 
• جنبه های مختلف حفاظت معماری

و  عینی  موضوعات  از  وسیعی  طیف  معماری  حفاظت 
بررسی  می گیرد،  بر  در  را  معنایی  و  ذهنی  امور  تا  کالبدی 
تاریخ حفاظت نشان می دهد حفاظت عینی موضوعی کاماًل 
شناخته شده است. از گذشته تا زمان معاصر به تدریج توجه 
به  فضاها  فیزیکی  ویژگی های  از  پیش  از  بیش  حفاظتگران 
اصل  در  است.  شده  جلب  آنها  ذهنی  ویژگی های  و  معانی 
حفاظت کالبدی یکی از سطوح مختلف حفاظت است )تصویر 
1( که نظریه پردازان به تفصیل بدان پرداخته اند و حفاظتگران 
در اقدامات عملی خود آنها را مدنظر قرار داده اند، به طورکلی 
کلی  دسته  چند  در  را  کالبدی  حفاظت  روش های  می توان 
بنا )نظریه ضد مرمت(، ب.  : آ. حفظ وضع موجود  قرار داد 
زدودن بخش های الحاقی و حفظ اصل اثر )پاکسازی سبکی(، 
پ. کامل کردن بخش های ناتمام بنا و ت. حفظ اثر میراثی 
به همراه الحاقات با ارزش آن و ث. بازسازی و نوسازی کالبد 
براساس اسناد و مدارک تاریخی موجود )مرمت تاریخی(. در 
واقع بخشی از معنای فضا، وابسته به ویژگی های کالبدی آن 
ارزش های ذهنِی  کالبدی،  به عبارت دیگر ویژگی های  است 

منجمد مکان هستند.
در میانه قرن نوزدهم با مطرح شدن موضوع احیاء به عنوان 
مکمل امر حفاظت بناها توسط بویی تو9 ماندگاری این بناها 
اصل هدف  در  تضمین  می شود.  نو  عملکردهای  پذیرفتن  با 
یافتن  جریان  فضاها  این  به  جدید  عملکردهای  اعطای  از 
حیات در این بناها و به دنبال آن برخورداری مکان از توجه و 
مراقبت است. حفاظت عملکردی یکی دیگر از سطوح مختلف 
مفهوم حفاظت است )تصویر1(. به طوری که اگر بتوان میزان 
عوارض جانبی حاصل از حضور افراد بر بناها را کنترل شده 
دانست، عملکردهای جدید به سبب ایجاد حس فضا و معنا، 

در تحقق حفاظت نقش مؤثری خواهند داشت.
بناها  خود  از  فراتر  موضوعی  به  حفاظت  از  دیگری  سطح 
به  و  بوده  مرتبط  بنا  شکل گیری  بستر  با  که  می پردازد 
اثر در بستر مذکور می پردازد ، به  با آن و جایگاه  بنا  پیوند 
با گسترش  همراه تحوالتی که در طی زمان پذیرفته است. 
شهرنشینی و توسعه ساخت و سازهای معاصر موضوع ارتباط 
اطراِف  بافت  بیشتری می یابد؛ ممکن است  اهمیت  با زمینه 
بنایی تاریخی چنان تغییر کند که جایگاه آن تضعیف شود. در 
برخی موارد نیز ممکن است اثر میراثی از محل خود به محلی 
جدید جابجا شود. در هر دو حالت محیط شکل گیری آن بنا 
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نیز تضعیف شده  اثر  پیام آن  بین رفته و حس فضایی و  از 
کیفیت  موضوع  حفاظت،  تاریخ  مختلف  دوره های  در  است؛ 
ارتباط با بستر مطرح بوده، چراکه بخشی از هویت آثار میراثی 
وابسته به زمینه پیدایش و شکل گیری آن، و تحوالت تاریخی 
و فرهنگی آن در گذر زمان است. از نمونه های بارز توجه به 
این موضوع را می توان در نظرات کامیلو سیته10 و منشور آتن 
مشاهده نمود. مباحث مربوط به ادراک معنا نیز نشان می دهد 
که بخشی از معنای فضاهای میراثی به ارتباط ساختاری آنها 

با زمینه وابسته است )تصویر1(. 
وجوه عملکردی بنا، ویژگی های کالبدی و چگونگی ارتباط بنا 
براساس  با زمینه سه موضوع مهم مفهوم حفاظت است که 
حسی  ارتباط  نوعی  و  شده  معنادار  حفاظتی  اقدامات  آنها 
بین انسان و فضاها را به وجود می آورد. در واقع سازماندهی 
قالب های  و  قواعد  برمبنای  عوامل  این  از  دریافتی  پیام های 
ادراک، سبب روشن شدن معانی محیط  ذهنی، طی فرایند 
 شده و با معنادار شدن یک عینیت و با پیشرفت رابطه حسی 
– معنایی انسان با فضا، حس مکان و حس تعلق نسبت به 
حیات  تداوم  در  مؤثری  نقش  که  می یابد  افزایش  فضا  آن 
فضای میراثی دارد. در اصل حس مکان نوعی ارتباط ذهنی، 
عاطفی و عملکردی افراد با یک جا را توضیح  می دهد. اغلب 
خاصی  مکان های  به  نسبت  افراد  سبب  می شود  حس  این 
کنند  درک  را  مکان  آن  معانی  کنند   یا  پیدا  تعلق   احساس 
ترتیب  بدین   .)Tuan, 1974; Williams & Carr, 1993(
معنایی  ارتباط  داشتن  نگه  زنده  معنای  به  اصیل  حفاظت 
توان »حفاظت  را می  اصل حفاظت  فضاست. پس  با  انسان 
معنایی« تعریف کرده و جنبه های مختلف آن را تفسیر کرد. 

• حفاظت معنایی
هدف اصلی حفاظت معماری افزایش ارتباط انسان با فضاهای 

تصویر1. مدلی برای توضیح جنبه های مختلف 
حفاظت معماری، مأخذ: نگارندگان.

میراثی به وسیله معرفی و روشن ساختن پیام آن فضاهاست، 
رابطه  شدن  عمیق تر  بر  آغازی  فضا  شدن  معنادار  واقع  در 
حسی )حس تعلق( نسبت به آن فضاست. از چندین دهه قبل 
با مطرح شدن مباحثی نو در زمینه علوم محیطی، دیدگاه ها 
در حوزه حفاظت معماری نیز از حد جنبه های ملموس آثار 
فراتر رفت و مقوالتی چون ارزش ها، پیام ها و معانی فضاها در 
توصیه نامه ها و متون مرتبط به عنوان  مسایل عمده حفاظت 
مطرح شد، به طوری که ماده )9( منشور ونیز )1964( هدف 
بازنمایی ارزش های آثار میراثی  حفاظت )مرمت( را حفظ و 
)اورباشلی، 1395: 105( و فیلدن  ارایه پیام های موجود در 
میراث فرهنگی می داند )حجت، 1380: 3و 142(، مطابق بند 
)3( رهنمودهای ایکوموس در باب آموزش و تعلیم حفاظت 
تطویل  بر  عالوه  حفاظت  محوطه ها،  و  مجتمع ها  آثار،  از 
پیام های  کردن  شفاف  برای  اقدامی  فرهنگی،  میراث  عمر 
حفاظت  ترتیب  بدین   )347  :1387 )یوکیلهتو،  است   آنها 
ساختن  فراهم  و  شناساندن  برای  اقدامی  معماری  میراث 
نیز  بورا  منشور  چنان که  می شود.  تعریف  آنها  ادراک  امکان 
احترام به معانی میراث معماری و سایر معانی مرتبط تداعی 
کننده اثر را در حوزه حفاظت به همراه ویژگی های ملموس 
فضا  معنادارشدن  که  از  آنجا  می دهد.  قرار  توجه  مورد   آنها 
آغازی بر عمیق تر شدن رابطه حسی نسبت به آن فضاست، 
موارد مذکور اگرچه چگونگی فرایند  تأثیرگذاری مفهوم حس 
مکان بر حفاظت را توضیح  نمی دهد ولی بیانگر اهمیت حفظ 
اقدامات  انجام  در  میراثی  محیط های  با  مردم  حسی  پیوند 
اینکه هرگونه دخل و تصرف در  به  با توجه  حفاظتی است. 
کالبد، عملکرد و بستر بناهای تاریخی، بر حس مکان  تأثیر 
بافت  و  عملکردی  کالبدی،  حفاظت های  بنابراین  می گذارد، 
برکیفیت حضور  مکان،  معنای  از رهگذر خواناسازی  شهری 
با  آنها  رابطه  و  و سکونت مردم در آن فضاها  تأثیر گذاشته 
فضا را شکل می دهد. یکی از  مسایل مهم حفاظت معماری 
و حسی  معنایی  به جنبه  نکردن  توجه  ما  در کشور  معاصر 
ارزش های  رفتن  بین  از  سبب  که  است  میراثی  فضاهای 
معماری گذشته می شود. امروزه یکی از مفاهیم با ارزشی که 
مفهوم  مطالعه می کند  را  با محیط های مختلف  مردم  پیوند 
به  داشتن  معنای"تعلق  به  مفهوم  این  است،  مکان  حس 
محیط های انسان ساخت   یا طبیعی"است؛ در حالی که فضا را 
گستره ای باز و انتزاعی می بینیم، مکان بخشی از فضاست که 
به وسیله شخصی یا چیزی اشغال شده و دارای بار معنایی و 
ارزشی است )مدنی پور، 1379: 32(، برای شناخت چگونگی 
اثرگذاری مفهوم حس مکان برحفاظت فضاهای میراثی الزم 
است رابطه بین حفاظت معماری و حس مکان واکاوی شود.

ب. حس مکان و حفاظت معماری
با  حفاظت اصیل به معنای حفاظتی است که ارتباط انسان 
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فضاهای  به  انسان  تعلق  و  کرده  تقویت  را  میراثی  فضاهای 
میراثی را افزایش دهد. بدون شک تحقق حفاظت اصیل به 
جنبه های حس مکانی بناهای میراثی وابسته است. چرا که 
حس مکان فصل مشترک فضا و انسان است و بدون چنین 
حسی مفاهیم فضایی نمی توانند معرف کیفیت مکانی باشند. 
احساس  اجتماع  یک  میان  در  فردی  است  ممکن   چنان که 
تنهایی کند، فردی ممکن است در جایی باشد و احساس بی 
انسان  مکانی کند. حس مکان موجب تطابق، تعلق و عشق 
کردن  برقرار  ارتباط  در  تعلق  این  می شود.  مکانی خاص  به 
مفهوم  رو  این  از  یاری می دهد.  را  انسان  دیگر  مکان های  با 
باید دربرگیرنده حفظ حس مکان فضاهای میراثی  حفاظت 
باشد. بدین ترتیب که حفاظت معماری در سطحی فراتر از 
کالبد و عملکرد آثار معماری، دستیابی به حس مکان فضاهای 

میراثی را امکان پذیر سازد.
از این رو حفاظت، اصالتاً مجموعه ای از اقدامات است که از 
مکان  به شکل گیری حس  معانی محیط،  طریق خواناسازی 
می انجامد. در گذشته ارکان حس مکان یا روح مکان شامل 
آگاهی زنده و پویا از محیط آشنا، یک تکرار آئینی و مذهبی و 
یک احساس رفاقت و دوستی با مکان بود ولی امروز به ارزش 
و احترامی که در گذشته روح مکان مستتر بود توجه نمی شود. 
بنابراین الزم است مفهوم حس مکان و نکته مشترک آن با 

حفاظت معماری مطالعه شود.
• مفهوم حس مکان

حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی وی 
و ویژگی های محیطی است. این مفهوم از یک سو ریشه در 
زمینه های  از  متأثر  دیگر  سوی  از  و  دارد  ذهنی  تجربه های 
عینی و بیرونی محیط است که باعث تداعی های مختلف از 
اصطالح حس  در  واژه حس  به طورکلی  می شود.  مکان  یک 
مکان بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کل 
افراد  یا تعلق در  ایجاد حس خاص  توانایی فضا در  یا  مکان 

است. 
حس مکان از نظر سابقه مطالعات انجام شده در حوزه های علوم 
انسانی مانند روانشناسی و جامعه شناسی و معماری و جغرافیا 
با دیدگاه ها و روش های مختلف توصیفی، پدیدارشناختی و 
علمی تعریف شده است. مکان از نظر پدیدارشناس ها کانونی 
و  حوادث  طریق  از  را  خود  هستی  انسان  آن  در  که  است 
رویدادهای معنادار تجربه کرده و همچنین نقطه ای است که 
جهت یابی، دخل و تصرف انسانی را میسر  می کند. مکان از 
می یابد.  شخصیت  مکان  معانی  با  و  است  معنادار  نظر  این 
نیست  برای یک چیز  فقط جایی  مکان  است  معتقد  رلف11 
بلکه یک جا به عالوه هرچیزی است که  آنجا را اشغال کرده و 

آن را پدیده ای معنادار می کند.
و  اجزاء  شناخت  بر  مبتنی  نیز  تجربی  یا  علمی  دیدگاه 

ویژگی های مکان به صورت دقیق و بدون پیش فرض و داوری 
با تعریف متغیرهای محیط و انسان است. در این دیدگاه  و 
عوامل  طریق  از  که  فضاست  یک  از  قسمتی  یا  جا  مکان، 
موجود در آن هویت خاصی می یابد. از این رو مکان مفهومی 
نیست  انسان  با  ارتباط  بدون  و  معنای  یک جا  به  و  مجرد 
موجودات  دیگر  و  اشیا  انسان،  میان  ارتباط  از  بلکه صورتی 
است )گروتر، 1375(. از نظر کانتر12 مکان بخشی از فضای 
طبیعی   یا انسان ساخت است که به لحاظ مفهومی یا مادی 
محدوده ای مشخص دارد و نتیجه روابط متقابل و عکس العمل 
انسانی، مفاهیم و ویژگی های کالبدی  میان سه عامل رفتار 
مدل  از  کامل تر  روایتی  نیس13  توماس  است.  آن  به  مربوط 
کانتر و چارچوبی برای مطالعه انسان و محیط  ارایه می کند. 
با  – کالبدی است که  اجتماعی  نظامی  اعتقاد وی مکان  به 
وحدت محیط کالبدی، فعالیت ها، روابط و مناسبات انسانی 
تفسیر شده و نمی توان آن را بدون توجه به این عوامل توضیح 
داد. به طورکلی از نظر علمی چهار عامل مفاهیم، فعالیت ها، 
ایجاد  از عوامل مهم  انسانی  ویژگی های کالبدی و مناسبات 

حس مکان هستند. 
• حس مکان و حفاظت معماری

با توجه به این نکته که یکی از نقش های مهم ساختن معماری، 
تحقق بخشیدن و جنبه عینی دادن به حس مکان است. حفاظت 
معماری نیز به معنای حفظ حس مکان موجود در فضاهای 
میراثی است. هدف وجودی ساختن و بنا کردن این است که 
سایت را به مکان تبدیل سازیم. یعنی آشکار  کردن آن گروه 
 از معانی که به طور بالقوه در محیط داده شده14، حضور دارند 
با توجه  از پرتوی؛ 1996: 422(؛  )نوربرگ شولتس، به نقل 
به اینکه حفاظت معماری در اصل به معنای حفاظت معنایی 
است که در آن هر دخل و تصرفی در کالبد، عملکرد و زمینه 
با هدف حفظ پیام فضای میراثی است. از سوی دیگر مکان، 
که  است  معنادار  مقوله ای  علمی  و  پدیدارشناسی  منظر  از 
از طریق همین معنا  انسان  و  تعریف کرده  را  انسان  هستی 
نقطه  را  »معنا«  می توان  می کند  تصرف  و  دخل  فضا  در 
تصویر2  دانست.  مکان  حس  و  معماری  حفاظت  مشترک 
نشان می دهد که حفاظت معماری و حس مکان برای معنادار 
کردن فضاهای معماری و میراثی روی ویژگی های کالبدی، 
عملکردها و فعالیت ها، زمینه شهری  تأثیر گذاشته و از آنها 

 تأثیر می پذیرند. 
حس مکان فضاهای میراثی به تبع تغییر ساختار آنها در طول 
حیاتشان می تواند دچار تغییراتی شود. اقدامات حفاظتی باید 
هر  برانگیزد؛  فضاها  مخاطبان  در  را  مکان  حس  باشد  قادر 
با حدود  را  باید ظرفیت دریافت محتواهای گوناگون  مکانی 

معین داشته باشد. 
مکانی که فقط برای هدفی خاص ایجاد شده است به زودی 
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حس  اینکه  دادن  نشان  برای  ای  واره  طرح  تصویر2. 
به  معماری  حفاظت  و  است  معنادار  ای  مقوله  مکان 
نگارندگان. مأخذ:  است،  فضا  معنای  احیای  دنبال 

بدون استفاده خواهد بود... . یک مکان ممکن است به طرق 
بدان  مکان  از حس  و حفاظت  تأویل شود. حمایت  مختلف 
معناست که سعی کنیم ماهیت آن را در زمینه های جدید، 
عینیت بخشیم...؛ بنابراین مکان شامل خواصی است که درجه 
متنوعی از تغییرناپذیری و ثبات را در برمی گیرد )همان(. با 
بین حفاظت معماری و حس مکان  نقاط مشترک  به  توجه 
می توان نتیجه گرفت که حس مکان نقطه خوبی برای آغاز 

حفاظت معماری است. 
پ. حفاظت براساس حس مکان

است،  توجه  قابل  نظر  چند  از  میراثی  فضاهای  مکان  حس 
با گذر زمان فضاهای میراثی دچار تغییراتی می شوند که بر 
حس مکان آنها  تأثیر می گذارد. باید توجه داشت که اگرچه 
ساختارهای مکان ثابت نیستند و با گذر زمان تغییر می کنند 
لیکن مکان ها هویت خود را حفظ می کنند. به عبارتی بهتر 
را  گوناگون  محتواهای  پذیرش  قابلیت  میراثی  مکان  یک 
فراهم  کردن  حفاظت  هدف  دارد.  خود  هویت  چارچوب  در 
به حس مکان فضاهای  بتوانند  است که مخاطبان  شرایطی 

میراثی دست یابند. 
• حفاظت در شرایط جدید

حوزه های  در  روانشناسی  و  محیطی  علوم  رشد  به  توجه  با 
مختلف به خصوص در حوزه معماری و شهرسازی، الزم است 
موضوع حفاظت معماری نیز از دریچه چنین نگرشی تفسیر 
شود تا راهکارهای حفاظت معماری در شرایط جدید به هدف 
آوردن حس  وجود  به  و  میراثی  آثار  پیام  داشتن  نگه  زنده 
تعلق خاطر در افراد دست یابد. مفهوم حس مکان، موضوعی 
و  معماری  فضاهای  با  نزدیکی  رابطه  و  است  روانشناسی 
از فاکتورهای شناخت و  شهرسازی دارد به طوری که یکی 
تحلیل چنین فضاهایی حس مکان آن فضاها است. تصاویر 
میراثی  فضاهای  مکان  حس  شناخت  می دهد  نشان  1و2 
می تواند سرمنشاء اقدامات حفاظتی مناسبی باشد. از این رو 
در این بخش چگونگی  تأثیر حس مکان بر حفاظت معماری 

بررسی می شود.
جدول 1 به وضوح نشان می دهد که در میان عناصر شناخته 
وجود  متناظر  و  مشابه  مفاهیم  مکان  و حس  حفاظت  شده 

ویژگی های  نخست  می کند  بیان  جدول  طورکلی  به  دارد. 
شمار  به  حفاظت  مهم  ازجنبه های  فعالیت ها  و  کالبدی 
می آیند زیرا دخل و تصرف در  آنها بدون شک بر حس مکان 
و  کالبدی  ارتباط  این که  دوم  می گذارد؛  اثر  معماری  فضای 
ارتباط عملکردی فضاهای میراثی با محیط اطراف نیز معانی 
فضایی را خلق می کند، در نتیجه می توان جدول 1 را چنین 

شرح داد : 
آ. کالبد بنای میراثی بخش مهمی از هویت و شکل دهنده 
از  یکی  به عنوان   – کالبد  است. مداخله در  آن  حس مکان 
به همراه  را  مکان  در حس  مداخله  مکان-  مؤلفه های حس 

دارد.
ب. ارتباط کالبدی بنا با محیط آن به گونه ای حفظ می شود 
فعالیت های  برای  شهری  فضای  خلق  وظیفه  از  بخشی  که 

عمومی را برعهده داشته باشد.
مشخصی  معانی  میراثی،  فضاهای  کالبدی  ساختارهای  پ. 
این رو الزم است مداخله در کالبد سبب تقویت و  از  دارند 
انتقال این معانی شود تا فضا برای مردم آشنا باشد تا بتواند 
ارتباط انسان – فضا را در طول زمان حفظ کند  )جدول 1(.

کالبدی  رابطه  شدن  ساخته  زمان  در  میراثی  فضاهای  ت. 
متناسبی با بافت اطراف خود داشته اند که با توسعه بافت های 
کالبدی  ویژگی های  است  الزم  فضاها  این  اطراف  در  مدرن 
بافت جدید به تقویت و روشن شدن جایگاه فضای میراثی در 

بافت کمک کند. 
ث. یکی از راه های ارتباط فضاهای میراثی با زمینه اطراف، 
عملکردهای   و  فعالیت  فضاهای  تأمین  در  آنها  مشارکت 

جدول1. راهکارهای حفاظت معماری در دوره جدید، 
مأخذ: نگارندگان.

بافت  با  میراثی  بنای  پیوستگی  که  است  شهری  و  جمعی 
شهری را به وجود  آورده، از این رو الزم است بناهای میراثی 

در چارچوب هویت خود عملکردهای نو را بپذیرند. 
نوع  به  وابسته  میراثی  فضاهای  بودن  معنادار  از  بخشی  ج. 
که  است  شهری  بافت  در  همجوار  بناهای  با  آنها  ارتباط 
دخل و تصرف در این ارتباط به شکل کالبدی یا عملکردی 
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 می تواند جایگاه فضای میراثی را تحت  تأثیر قرار دهد.
چ. عملکردها برمبنای ساختارهای اجرایی شان، ویژگی های 
دیگر  عبارتی  به  می کنند  خلق  را  مشخصی  کالبدی 
عملکردهای  براساس  میراثی  فضاهای  کالبدی  ویژگی های 
فضا  این  حفاظت  اگر  پس  است.  گرفته  شکل  اولیه  آنها 
عملکرد  است  الزم  باشد  جدید  عملکرد  تعریف  نیازمند 
زیرا  باشد  متناسب  فضا  آن  کالبدی  ویژگی های  با  جدید 
توجه به ویژگی های کالبدی به معنای توجه به حس مکان 

فضا است. 
در  انسانی  فعالیت های  تأمین  واسطه  به  فضاها  عملکرد  ح. 
تعلق  حس  آغاز  و  حضور  مقدمات  میراثی،  فضاهای  درون 
ایجاد  را  فضا  به  تبع آن حس مسئولیت  به  و  فضا  به  افراد 

می کنند. 
درون  در  موزه ای  عملکرد  از  غیر  عملکردهایی  حضور  خ. 
تداوم  و  شده  افراد  حضور  تداوم  سبب  میراثی  فضاهای 

تاریخی حس مکان فضاهای میراثی را تقویت  می کند.
• الگوی حفاظت معماری

معماری  بیان شد حفاظت  مقاله  این  در  که  آنچه  براساس 

حس  ارتقاء  و  ایجاد  که  است  اقداماتی  مجموعه  اصل  در 
با سازماندهی  و  امکان پذیر ساخته  را  میراثی  بناهای  مکان 
اقدامات صحیح حفاظتی، پیام و مفهوم آنها را حفظ  می کند. 
بخشی  میراثی،  فضاهای  عملکردی  و  کالبدی  ویژگی های 
حفاظتگر  که  هستند  مکان  معانی  شکل دهنده  عوامل  از 
ادراک  قابلیت  در  آنها  مناسب  مداخالت  طریق  از  می تواند 
که  می دهد  توضیح  تصویر3  رو  این  از  دهد؛  ارتقاء  را  فضا 
»حس مکان به واسطه معنادار بودن، بر روش های حفاظتی 
در  تصرف  و  از طریق دخل  این  تأثیرگذاری  و  گذاشته  اثر 
فعالیت ها و کالبد فضاهای میراثی تحقق یافته و بدین طریق 
حفاظتی  اقدامات  واسطه  به  میراثی،  فضای  مکان  حس 
مناسب خواناسازی می شود. به نظر می رسد به دلیل امکان 
در  که  مردمی  میراثی،  فضاهای  مکان  حس  به  دستیابی 
انجام  و  آنها  به  مراجعه  برای  هستند  فضاها  این  با  تماس 
فعالیت های مختلف تشویق شده، با تداوم حضور در فضا و 
شناخت ویژگی های عملکردی – کالبدی فضا نسبت به آن 
به  تبدیل  میراثی  نهایت فضای  در  و  یافته  تعلق  فضا حس 

مکانی معنادار و باارزش می شود«. 

بحث و نتیجه گیری
از مرمت های کالبدی شروع شده و در گذر زمان تحت  تأثیر علوم  امر حفاظت  پیشینه حفاظت معماری نشان  می دهد که 
محیطی قرار گرفته است به طوری که در سال های اخیر توجه به معانی فضاهای میراثی و حس مکان آنها در کانون توجه 
نظریه پردازان و حفاظتگران قرار گرفته است. مقاله حاضر در پی شناخت و تحلیل رابطه مفهوم حفاظت معماری با حس مکان، 
کنش و واکنش میان این دو مفهوم را واکاوی کرده و در آخر با تعریف عوامل مؤثر بر این دو مفهوم، نکات مشترک و تفاوت آنها 
را به صورت ماتریسی توضیح  می دهد، بنیانی بر نحوه اندیشیدن به حفاظت های پیشین را پایه ریزی  می کند و کیفیت فضای 

حفاظت شده را ارتقاء می بخشد. 
حفاظت براساس حس مکان زمینه ای برای پیوند فضاهای معماری با انسان و دنیای جدید است. در واقع حفاظت حس مکان، 
حفاظت اصیل و پایداری است که فضاهای میراثی را با دنیای جدید پیوند  می دهد. تصویر3 نشان  می دهد که مفهوم حس مکان 
به وسیله آشکار کردن معانی فضاهای میراثی بر حفاظت معماری اثر می گذارد و حس مکاِن کمرنگ شده یا از بین رفته این 
فضاها را از طریق اقدامات کالبدی – عملکردی مناسب خواناسازی  می کند. در نتیجه حضور مردم در این فضاها افزایش یافته 
و به واسطه انجام دادن فعالیت های جدید در چنین فضاهایی به تدریج حس تعلق افراد نسبت به فضا افزایش یافته، نسبت به 
حفظ و نگهداری فضاهای میراثی احساس مسئولیت می کنند و تداوم حیات فضای میراثی تضمین  می شود. جدول 1 نشان 
 می دهد که مجموعه اقدامات حفاظت معماری در سه زمینه کالبد، عملکرد و بستر تاریخی  می تواند معانی، ویژگی های کالبدی، 
فعالیت ها و به تبع آن حس مکان فضا را تحت  تأثیر قرار دهد. اقدامات صحیح حفاظتی منجر به خواناسازی معانی شده و نیل 
به حس مکان را میسر ساخته و به تبع آن می توانند حس تعلق مردم نسبت به فضا را افزایش دهند. از این رو حفاظت اصیل 

معماری به معنای حفاظت معنایی فضاهای میراثی است که می توان مفهوم حس مکان را سرآغاز حفاظت معنایی دانست.
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تصویر 3. مدلی برای توضیح فرایند تأثیرگذاری مفهوم حس مکان بر 
حفاظت های کالبدی و عملکردی. مأخذ : نگارندگان.
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